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Bærum

Rådgivningsgruppen for utviklingshemmete
Postboks 287,  1301 SANDVIKA Tlf: 90 10 03 90 Fax: 22 23 00 15

      Nr.82
 

 

 

Referat fra 13. januar 98 

 

 Tilstede:  Harald Kjeldsberg, Marianne Aasen, Per Gulbrandsen 
    Anne Balstad, Renne Hubertus og Tove Kjevik.  
 Besøk:  Geir Aasgaard mellom kl. 15.00 og kl. 16.00  
 Møteleder:  Marianne Aasen 
 Referent:  Lars Ole Bolneset 
 Sted:   Løkkeåsveien 2. 
 Tidspunkt:  Kl. 14.00 til kl. 17.00 
 

 
 

Faste punkter: 
 

  Godkjenning av referat nummer 81. 

  Referatet ble godkjent. 
 
 

  Referat fra andre møter 

  Ingen møter siden sist. 
   
 

 Avis-utklipp 

  Ingen avis-utklipp. 
 
  Per hadde med et nummer av NFUs "Samfunn for alle". 
  Forslag om å abonere på bladet. 
  Renne bestiller abonement for 1998. 
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 Beskjeder og informasjon 

  Tove bytter møte-lederdag med Anne.      
         
       

        Brev til gruppen 

  Brev (vedlegg 1/82) fra Wenche Haga  
  i valg-sekretæriatet for Bærum kommune (se sak 05/97). 
 
  Brev (vedlegg 2/82) fra Bærum bibliotek  
  (se sak 06/97 og 11/97).  
 
 

  Kontakt med samarbeids-partnere  

  Ingen spesiell kontakt.   
 
  Det er behov for å fornye adresse-listen  
  over våre samarbeids-partnerne. 
 
 

   ? Hva er andre utviklingshemmete opptatt av?   

  Intet spesielt.  
 
 
 
 
 

SAKER 

 

 04/97 LEDSAGER-BEVIS 
   Ikke alle har fått lest papirene godt nok, 
   derfor utsetter vi saken til neste møte. 
   Alle skal lese papirene som er  
   vedlegg til referat nr. 81. 
 

 Vedtak: Utsettes til neste møte. 
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 05/97 STORTINGSVALG 1997  

   Endelig har vi fått brevet vi ventet på. 
 
   På møte 23. september 1997 oppsummerte vi  
   våre erfaringer fra besøk i valg-lokalene. 
   Vi sender oppsummeringen til valg-styret. 
 

 Vedtak: Lars Ole lager et forslag. 
 
 
 

 06/97 ANSVARS-OMRÅDER 

   Tove tenker mer på om hun vil være kontakt-person  
   i forhold til bibliteket.  
   Tove har mye å gjøre om dagen. 
 

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
 
 
 

 07/97 RGB SOM ET PROSJEKT 

   Vi så på tidligere møte-referater og 
   Renne husket at det hadde med overgangen fra  
   KKF (Kultur, kirke og fritid) til BIOM (Bistand og omsorg).  
 
   Gruppen trenger større budsjett  
   og Geir har foreslått at det bevilges kr. 100.000.-  
   i stede for de kr. 40.000.- vi får i støtte i dag. 
 
   Geir har laget et notat som skal sendes kommunaldirektøren. 
   Notatet forteller om gruppens arbeid og 
   planer for fremtiden. 
 
   Vi inviterer kommunal-direktøren på et møte  
   eller en i gruppen er med på neste møte  
   med kommunal-direktøren. 
    
   I tillegg trenger vi et data-system  
   som gjør at vi kan komme ut på Internett     
   med informasjon om gruppens aktivitet. 
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   Hva er det viktigste gruppen gjør: 
    
   - Lettlest informasjon og tilgjengelighet i Bærum. 
     
   - Samarbeid med brukerrådet og KLUBBENs aktiviteter. 
 
   - Biblioteket bruk av biblioteket. 
 
   - Samarbeide med politikere. 
     Fortelle de hvordan situasjonen er. 
 
   - Samarbeid med kommunale boliger.  
     
   Det er også viktig å ha kontakt med  
   andre rådgivningsgrupper i landet 
   og utviklingshemmede i utlandet. 
    

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
   Lars Ole lager en oversikt over nødvendig data-utstyr 
   og sender denne til Geir. 
 
 
 

 08/97 LØKKEÅSVEIEN 

 

 Vedtak: Utsatt. 
   Lars Ole sjekker med Pim om hvordan saker står. 
 
 
 

  09/97 SANDVIKA OG BEKKESTUA 

   BUSS- OG TOG/TRIKK-TERMINAL 
   

 Vedtak: Utsatt. 
 
 
 

 10/97 PRESENTASJON AV GRUPPENS ARBEID 

  

 Vedtak: Fortsetter saken på neste møte. 
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 11/97 BIBLIOTEK-PLANEN FOR 1998-2003 
   Vi ber Kristin Østerholt komme på møtet 10. februar 
   og fortelle om biblioteks-planen. 
 

 Vedtak: Lars Ole avtaler med biblioteket. 
 
 
 

EVENTUELT 


